
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Political سياسی ادبی ــ

  

  

  

  مشاعرۀ چند شاعر نخبۀ افغان

  :ادارۀ پورتال ياداشت 

کمال امتنان داريم که اين  ،مختارزاده ، جناب نعمت هللاو ھمکار بسيار گرانقدر خودشاعر زبردست از 
مشاعرۀ زيبا را در دسترس پورتال گذاشته و بار او محمل دو شاعر گرانمايۀ ديگر افغان را بسوی 

ما اين امر را به فال نيک گرفته، قدوم استاد سخن، جناب ملک الشعراء . پورتال رھنمون گرديده اند
را به پورتال خير مقدم گفته، آرزو ميبريم " جاھد"عبدالقادر جناب سيد شاعر نامدار افغان، و  "ھاتف"

  .که آن دو عاليجناب استقبال پورتال را طليعه ای بدانند بر ھمکاری با اين صفحه

و پورتال خود را  ذمه گرفتهه اميدواريم که مختارزاده صاحب در آينده ھم چنين ابتکارات پسنديده را ب
  .ست، رونق بخشندبيشتر از آنچه ھ

  

  !سرفراز و برومند باشند به سKمت،ھمه 

  

  با محبتھای فراوان

 AA-AAرۀ پورتال ااد

  

  

  

  تھيه از نعمت هللا مختارزاده

  2011جوNی  13اسن ــ المان،  

  

 

 مشاعرۀ چند شاعر نخبۀ افغان

  "ھاتف"اقتفاء از نشيدۀ استاد 
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  بود ش  به مشاعره گذاشته شده ھـ1379اين پارچه  در سرطان 

  

 
 

  
  

  کـافــــــر عشـقـم اگـر گويم ز ھجران خسته ام

  يــا ز ســـــودای ســر زلــف پـريشان خسته ام

  بی گــــل روی وی از ســيــر گلستان خسته ام

  بی خـــيــال گـردش چشمش ز دوران خسته ام

  راست پـــرسی در رِه بی بـند و باريھای عشق

  اماز صـــدای دور باش خــــرده گيران خسته 

  در حــريــــم دوست  باکم نيست از رد و قبول

  از گــــريــبــان گـيــری بيجای دربان خسته ام

  بــر مـــريـض عـشـق بــيدردی بKی جان بود

  درد افــــزون کن طبيب من ز درمان خسته ام

  من خـــــريــدارم مــتــاع حسن را با نـقـد جان

  سته امنرخ اين جنس گران ، می بينم ارزان خ

  آنکه از خون کسان گسترده خوان ، جز زھر نيست

  از تــمـاشــــای ھــجــوم کاسـه ليسان خسته ام

  در مـحـبت لـــــذت دشــنـام انــعــــام من است
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  روز و شب از استماع ھـزل و ھذيان خسته ام

  بــــا تKطــم گشته ام خوگير در ژرفای عشق

  وفان خسته اممــــوجھـــا گاھی که بنشيند ز ط

  بــــر مسـلـمــــانــان کافر مشربم می آيد حيف

  وز تـظاھـر ھای شان بر دين و ايمان خسته ام

  قايلم» ھاتف « من بـــه نادانستگی ھـای خـود 

  ـرھای نادان خسته امــــائی تظـــــاھــــدانـاز ب

  )ی ئدانا( و ) به (  ۀ يب از دو کلمترکــ : ی ئبدانا

  

 

 ءطرف سيد عبدالقادر جاھد به استقبال از غزل ناب استاد سخن ملک الشعرااين پارچه  از 
  :سروده شده )ھاتف (استاد محمد طاھر 

  

  

  

  

  

  
  

  بی جـــمــالــــــش از تـمــاشای گلستان خسته ام

  بــی خـيـــــال قــــامتش از سرو بُستان خسته ام

  ھـمـچـــو مـجـنـونم به آن ليلی وش خود پای بند

  ـا نـپـنـداری کــــه از سودای ھجران خسته امتــ

  دور از آن خــورشيد رو شبھای ھجران تا سحر
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  راست پــــرسی از فـــــروغ مـاِه تابان خسته ام

  در تـمـنـــــای لــب جـانـبـخــش نــوشـيـنـم مدام

  خـضــر را گــــو کـز تKش آب حيوان خسته ام

  لـف خوبان الفتستخـــاطــر آشــفــتـه را بـــا ز

  تــا نگــوئی مــن ازين وضــع پـــريـشـان خسته ام

  شـــوخ چشمی در حـريم عشق خوبان نارواست

  وه کـــه از بی بند و باری در حق شان خسته ام

  گــر ھمی دانی خـروش و گر نمی دانی خموش

  ســخـت از حــّرافیِّ اين ھـــرزه گويان خسته ام

  :آنکه گفت » جاھد« خموشم کرد) ھاتف(مصرع 

  ) )روز و شب از استماع ھزل و ھذيان خسته ام(

  

  

  
به استقبال از غزل ناب استاد سخن  پارچه  از طرف مرحوم مغفور احمدشاه سدوزیاين 

  :سروده شده )ھاتف (استاد محمد طاھر  ءملک الشعرا

  

  
 

  
  

  مـــن نمی گـــويم که از تکليف ھجران خسته ام

  جـــفـــا و جور خوبان خسته ام يـــا ز بـيــداد و

  روزگـــــارم بگــــذرد در فکـر و سودای وطن
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  نيـســتـم يک لحظه راحت ای عزيزان خسته ام

  نــی مــريــض و دردمــنــدم، نــه به محتاج دوا

  از نــفــــاق و جــنــگـــــھای بين افغان خسته ام

  لحظـه ای از خاطــرم تشويش ميھن دور نيست

  ـغـــان و گــــريـــــــــۀ زار يتـيمان خسته اماز ف

  ملک مــــا آتــش گرفت و ثروت ما را بسوخت

  از شـلــيـک راکـــت و مرمی و ھاوان خسته ام

  مـيـھـــن زيـبــــــای مــــا مخروبه شد واحسرتا

  مسکـــن و مــــاوای مـا گرديده ويران خسته ام

  و غزنی و ھرات قــنـــدھــــار و فـارياب و بلخ

  يــــاد من می آيــــــد با ُخـلم و بدخشان خسته ام

  کـشــــور مــا دسـتـخـوان اين و آن گرديده است

  از دورنـگــــی و نـفــاق و جنگ افغان خسته ام

  آنـقــــدر شـاکــی نيم از گــردش عصر و زمان

  کـــــز دوام جـنـگ و قـتـــل بيگــناھان خسته ام

  ـتم رنـجــيــده از تـــاراج مـال و ھستـِيـَمنـيـســـ

  لــيـک از اعــمـــال ايـن قطاع طريقان خسته ام

  خواب پـنـبـه دانۀ جنرال مشرف مضحک است

  از خـــيــال پـــــوچ ايـــن غــول بيابان خسته ام

  از فـــريب و مکر و نيرنگش مرا انديشه نيست

  ان خسته اماز دغـــــلـکـــاری اين شاگــرد شيط

  گوشـھـــا کــر گشته از آواز توپ و تانک  ليک

  خـسـتــه ام از بھـــــر کـشـتـار مسلمان خسته ام

  روس و امـريــــکـا بـــا روس پـيروان بی وقار

  مـيـنـمايـنـد عف عف اين ِکKب شيطان خسته ام

  اين منظومرا) ناظم(عرضه کرد با »سدوزايی«
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  شھر المان خسته ام    خواند و گفت من نيز دراين

  
  به استقبال از غزل  پارچه  از طرف  الحاج خليل هللا ناظم باختریاين    

  سروده شده )ھاتف (ناب استاد سخن ملک الشعرا استاد محمد طاھر     

  

  
  
  

 
  

  کس چــه ميدانــد که من در ملک المان خسته ام

  از فـــــراق مـيـھــــن و تکليف ھجران خسته ام

  ـروم ســيــر و تماشا چون دلم مسرور نيستمـي

  بی گـــل روی وطـــن در باغ و بستان خسته ام

  ھـــــر قــدم را بنگری کاکل زری ايستاده است

  خــاطــــرم افسرده است  از ديدن شان خسته ام

  است ُمل پُر وجامِ  ساقی و گل موجِ  طرف رـــھ

 ام خسته وعصيان ُکفر عشرتسرایِ  نـدري نـــم

  وغم سودا و ھستم ھنـيـم رِ ـــفک در نفس رــــھ

 ام خسته دوران نقدِ  زـک نـيـبـب را نعمت رِ ــفــک 

  من و است تبعيض بحرِ  غريقِ  ديدم راـک رـــــھ

 ام خسته ناديگ و پشتون ُگفتن، رــــاھـــــظـت از

  ھمديگرند دشمنِ  کـاجــت و ونــتـشـپ و کــازب

 ام خسته ايشان جنگِ از درسنگرند شب و روز
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   است بوده عنقا وـــچ اــيــدن درين اـــم ادِ ـــــاتح

 ام خسته انـايــپ و اNـــب وی الِ ـبـدن ام هـتــشــگ

   شوم می ُمسلمان و فرــکُ  رِ ـــوکــن هــتـرف هـتـرف

 ام خسته پريشان وابِ ـــخ چنين بينم می هـک بس

  انيانـغـاف تِ دــــوح و ادـــــــحـات دـــاشـــبـن اـــت

 ام خسته حيران و ورــجـمھ و آواره ، نــوط بي

  امتحان بگيرد "ھاتف" رــــگ ارهــــبيچ نِ ــم از

  ام خسته پرسان روزِ  ھراسِ  و ترس از »ناظم «

 

 "ھاتف" طاھر محمد محترم سخن استادِ  به اشاره مقطع، بيت اول مصراع در ــ١

  .ستا شده

  

  

 

به استقبال از غزل ناب استاد  الحاج محمد نسيم اسير  پارچه  از طرف  فخرالشعراءاين 
  سروده شده )ھاتف(ء استاد محمد طاھر سخن ملک الشعرا

  

  
  

 
  

  م نان خسته امـرده ، نی غـــاه کــــال ِ جــــيــی خــن

  ردون گردان خسته امـن ازين گــرسی مـــــراست پ

  ن ، يک لحظه آسايش کجاستـيـرزشی دارد زمــــل
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  ن باشد ، من از آن خسته امـيـنـچـنـر ايـــدگی گـــزن

  

  

  »لک بخشيد و دندان را گرفت ـی فــانـــۀ نــمـقـل « 

  زد ، چند دندان خسته امــه ريـــن نانی کــــن ازيـــم

  بان به نکردـيـبـی طــعـرا ، ســــای مــــگی ھـتـسـخ

  ن طبيب و ، بار درمان خسته امــی ايـــاخت سعـــس

  ارش ، کسی راھم ندادـــه دربـــم بـتـا رفـــــار ھــــب

  ای دربان خسته امـار بستن ھـــن بــــر از ايــــــديگ

  د ولی زين کاروان گردی نخاستــر شــــزل آخـنـم

  ای ياران خسته امـــاسی ھـنــرصت شــه فـمــھـنـزي

  شيرين سخن اين نکته گفت و راست گفت» ھاتف« 

  »ر ھای نادان خسته ام ـاھـــــظــائی تـــدانــــاز ب« 

  ا ناتمامـمھـائی و غــــــھـنـست و تـاريکــــــام تــــش

  بستان خسته امـع شــمــن شــای ايــــی ھـفـيـعـاز ض

  الی مام وطنـــــانحــريشـــــم از پــــــويــــر بگــــگ

  ا حال پريشان خسته امـــه بــــــن کــود روشـــشـيـم

  د به حيرت داد زدــم بايـــلـقـيک )  ناظم  (  وــــھمچ

  » ور و حيران خسته امـن آواره و مھجــی وطــب « 

  ا گسيختـار مـبــتـــب اعــالــــK و طــــــم هِ رــمــھ

  وش سست ايمان خسته امــخت گــروه ســـن گــــزي

  ريبان گير ما از شرق و غربـــه گــتــشــی گــتــآف

  ام پاکستان و ايران خسته امــــز نـــــم کــنـون کـــچ

  » اسير «نگ قفس کردم ـۀ تـــــوشـــــاب گـــــخـتـان

  ستان خسته امـشت گلــگـلـير گــــرده ســــه کـک بس
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استقبال از غزل ناب استاد ب  ه  از طرف  نعمت هللا مختارزادهپارچين ا
  :روده شدهــس )ھاتف ( استاد محمد طاھر ءسخن ملک الشعرا

  

 

  

  

  از زنـــــدگی و دردِ  ھـجـران خسته ام! ای خـــــدا 

  در بـھـشــــتی ساکـن و ، از حور و غلمان خسته ام

  ھـــرطـــرف نــاNن  بـه دامان طبيعت چون سحاب

  اشـــک حســرت ميچکــد ، ار نور چشمان خسته ام

  درون  بــســتـــــرمآِه  آتــشــبـــــار   مــــيـســوزد  

  وا ، ز کــــوکـــب ھــــای نور افشان دامان خسته ام

  ســـوخــت مـغـز استخوان ، از سوزش و درد فراق

  از وصال و ھجر و عشق ، از اين و از آن خسته ام

  بـــاده ھــــــا در گــــــردش انــــد و ، قلقل  مينا بلند

  یِّ  دوران خسته اماز ســـبـو و ســـاغــــــر و ، سـاق

  ما گلـيـم و ، فرق رنگ و بو کجاست! بــاغــبــانـــا 

  از گــيــــاِه ھـــــــــرزه و خــــــار ِ مغيKن خسته ام

ــم  ،  در تـغـنِّی بــلـــبــKن   عــنـــدلـيـبــــان در ترنـُّ

  از گـــــل و بـلــبـل ، خـــــزان و نـوبھاران خسته ام

  ـــــاِه ســـحــــــر آمـيـز بـــتـان ، پير و جواناز نــگ

  از طـــــKگـيـســـــو ، و آبـــی چشم ِ الـمان خسته ام
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  گـــلـــرخـــــان و مـھــــوشـان و ماھرويان بر قطار

  از ھــــمــه پــيـر و جــوان و مرد و نسوان خسته ام

  طشتــــشـنـگـــــان عــشــق ، محتاج و پی ِ رفـع ع

  تـــشــنــــۀ يک قطــره آب ، از آب ِ حيوان خسته ام

  بس جــفــــا ديـــــدم ز تـخـــم چشم و ھر عضِو بدن

  از پـــی و از اسـتـخــوان و رگ رگ ِ جان خسته ام

  از زن و خــــواھـــر ، بـــرادر ھــا و فرزندان ھمه

  از پـــــدر ، از مادر و از قـــوم و خويشان خسته ام

  ـــــر مسلمان آمـد و بس قتل و غارت کرد و رفتھ

  ای وطـــنـــداران دگــــر ، از ھــر مسلمان خسته ام

  در لـــبــاس ديــــن و مـــذھــب جلوه گر ، Nمذھبان

  بس بــــود ای دوســـتــان ، از کـــفـر و ايمان خسته ام

  ايـــــن بــار سنگينی که نامش زندگيست» نعمتا «  

  ـــشـيــــدن ھـــــا به ِگردِ  چرخ دوران خسته اماز ک

  خـريدار و بگفت) ھاتف ( شــــــد متــــاع حسن را 

  )نـــرخ اين جنس گــران ، ميبينم  ارزان خسته ام ( 

  سفت و گفت) سدوزی(مــلک ما آتش گرفت و پس 

  )از شـــلـيـک راکـــت و مرمی و ھاوان خسته ام ( 

  : ز استماع ھذيان و ، سرود) د جــاھـ(خــسـتـه شد 

  )ســخـت از حــــّرافـیِّ اين ھرزه گويان خسته ام ( 

  و گويد چنين) نــــاظم ( مـيـــرود ســــير و تماشا ، 

  )بی گــل روی وطن  ، در بـاغ و بستان خسته ام ( 

  )اسير ( شــــد ز گــــلگشت گـلستان ، خسته و گفتا  

  )کــرده ، نی غم نان خسته ام نــی خــيــال جــــاه ( 

  خسته گوی و خسته َگرد و خسته مغز و خسته کيش

  شد خسته کن ، از خسته خوران خسته ام! »نعمتا« 
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عزيزو با  کاری و مھربانی ھای ھمسراز تشويق ، ھم یاين سروده را به پاس قدر دان[ 

" يد اين ھديۀ ناچيز بنام ام .طور يادگار به خدمتش تقديم داشتم) ظاھره مختارزاده( وفايم 

را که از طرف او و با نام او سروده ام پسند خاطرش گرديده به زيور قبول " مشعل درد 
  ] دانمزن گرد

  نعمت هللا مختارزاده  ــ لمان  شھر اسن ا 2001جون 19

  

ارزش شوھر عزيزم نبھا و پرن ھديۀ گرايتشکر بی پايان از صميم قلب ا سپاس و ھم با  من
صاحب جھت نشر ) ھاتف(محترم  ءافتخار قبول نموده باستقبال غزل ملک الشعرارا با 

   :تقديم ميدارم 

  لمان ظاھره مختارزاده مقيم ا 2001جون  21

  

   

 
  

 
  

  مشـعـل ِ دردم  ،  ز لـطـف ِ باد و باران خسته ام

  شـــمـع ِ بـــزم گــلــرخان ، از دلربايان خسته ام

  ، دور از گـلـــستان و چمن  بـلـبــــــل  آواره ام 

  از جـفــــــا و جــــور و ظــــلم باغبانان خسته ام

  بــــــرگ  پــائــيــزم کــــه از گلبن جدايم ساختند

  شــــــاخــــــۀ لخـت خــــزانم از بھاران خسته ام

  رشــتــــۀ شـمـعـــم  ز ســوز ِ خويشتن بيگانه ام
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  رم ، از شـبـسـتان خسته امماتـــم ِ پـــروانــــه دا

  Nلـــۀ صحــــــــرايــــم از داغ ِ دل خـــود بيخبر

  از گلستان ، از نيستان ، دشت و دامـان خسته ام

  قــــايــــــق امـيــــــد مــــا ، بشکست نادان ناخدا

  ھـــم ز سـاحــل ، لنگر و از باد طوفان خسته ام

  جور ِ زمان غــنـچــه ھــای آرزو ، پرپر شد از

  ھــــر طــرف پرخار و از خار مغيKن خسته ام

  در بھــــــاران ، بـــاد ِ تـنـدی ، آمد از ياد خزان

  از خـــــزان و بـــاد و باران و زمستان خسته ام

  )در لـــباس دين و مذھب جلوه گر ، Nمذھبان ( 

  از دغـلـبــــازیِّ ايــــن عـمـامـــه داران خسته ام

  ـکـی گـــفـتــــا  ، حجـاِب  اينچنين و آنچنانآن يـ

  دام تـــــزويرســت و ، از مکــر مKيان خسته ام

  سـزاوار آنکه  در منزل نشين! وان دگـــر گفتا  

  مـن ز کوتــــه فکــریِّ اين ريشدرازان خسته ام

  در چـنـيـن عصـری که عالم است در دست بشر

  سـه ليسان خسته اماز جــفــای طـــالـبان و کــــا

  از ھــوس کردند ما را صيد و ، مسکن شد قفس

  ايـن قفس بشکسته باد ، از ھر ھوسران خسته ام

  مادری و عشق و ھــــم خــدمت زما دارند طلب

  ھــــم ز عشق و مادری و ھـم ز مردان خسته ام

  گـفـتـمـش زيــبـاســت  ،  اما لـــذتش زيباترست

  ، گرم و سوزان خسته امبســتـر تـنـھـای مردی 

  مــيـوزد از بــنــد بــنــد مـــا  زنــان ، بوی وفــا

  از جـھـيـدن ھـــــای عشق سـرد مردان خسته ام

  ای کــــه پــــرورده شــــدی از شيرۀ جان ِ زنان
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  نـاسـپـاسی تــا به کـی ؟ از شــيرۀ جان خسته ام

  بر خيز و از مردان گريبان چاک کن» ظاھـره«

  تـا به کی کـنـج قـفـس، از نول ِ زاغان خسته ام

  خسته شد) ھاتف (از تظـاھــــر ھـای نامردان ، 

  وز تظـــــاھــــر کـــردن ِ دانــا و نادان خسته ام

  ز استماع ِ ھذيان روز و شب) جاھد (خسته شد 

  من از شھر المان خسته ام! گفت ) سدوزی ( ھم 

  اين عشرت سرااز موج گـل و ساقی و ) ناظم ( 

  از کاکل زری و روز پرسان خسته ام!  گـــفـت 

  ھــــم ز گـــلگــشت گـــلستان خسته در کنج قفس

  و گفت آخـــر بی غم ِ نان خسته ام) اسير (  شد 

  ، بس کشيدم  بـار سنگين فراق) نعمت ( گـفـت 

  )از کشيدن ھـا به گرد  چرخ  دوران خسته ام ( 

  ، يا بسوز و يا تراش گر ريش ديدی» ظاھره « 

  Nنـــۀ ابليس و ، ھـم از ريش و شيطان خسته ام

   

 

  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  2011جوNی  13برلين ــ     

       
  

  
  

  عرصۀ غول بيابان
  

افغانستان آزاد ــ "دوست بيحد عزيزم، قصيده سرای شھير وطن و ھمکار نھايت گرامی پورتال 
نعمت هللا جان مختارزاده زحمت جمع آوری و تايپ کردن پارچه ھائی  ، جناب"آزاد افغانستان

آئينۀ "سروده شده و در مجلۀ  1379را متقبل گرديده اند، که در ھيئِت ُمشاعره در سال 
شخصاً اجازه دارم که ازين اھتمام و زحمتکشی ايشان به . نشر گرديده بودند" افغانستان

سپاس نموده و عرقريزی شان را با ِزه و تحسين و تمجيد  و دانینمايندگی از پورتال ابراز قدر
  .بدرقه کنم
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بس خوشحاليم که با اين ابتکار شاذ و ممتاز نعمت جان مختارزاده، برای بار اول پارچه ھای 
و شاعر نامور ديگر افغان، " ھاتف"نغزی از استاد سخن، ملک الشعراء محمد طاھر صاحب 

  .رتال منتشر ميگردنددر پو" جاھد"جناب سيد عبدالقادر 

اگر استاد بزرگوار ھاتف صاحب بدانند که پورتال در چه حدی مشتاق دريافت اشعار ايشان 
است، يقين دارم که با ارسال گلھای سرسبد شعری خويش، ما را مفتخر خواھند ساخت و 

، در با جلب ھمکاری يک استاد زبردست ديگر وطن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
ھمين سان نشر . ، گام بزرگ دگری به جلو برخواھد داشت"انجمن شعرای افغان"مسير تشکيل 

صاحب در پورتال، مژدۀ طليعۀ غير " جاھد"نشيدۀ غرائی از شاعر عزيزالقدر ديگر ما، جناب 
مستقيم ھمکاری ايشان با ما ميباشد که سخت مايۀ خوشنودی و امتنان ماست و ما را در راه 

  . نين انجمی، گامی بزرگ پيشقدم ميسازدتشکيل چ

و جناب " ھاتف"از طرف پورتال وظيفه دارم که ورود غير مستقيم اما سخت ميموِن استاد 
از صميم قلب گرامی بدارم و آرزو کنم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را به پورتال " جاھد"

را با ھمکاريھای مستقيم و نوازشگر باشد که ما . که اين عرائض از نظر مبارک ايشان بگذرد
  . خويش ممنون و شادمانه ساخته و صفحات ادبی پورتال را پر رونق تر بگردانند

اين مشاعرۀ جالب که از طبع پختۀ چند شاعر زبدۀ افغان تراويده  ئدو قصا نشائدبعد از خواندن 
  : در دل گفتم است، 

اما  مگمان. يمران و قافيت بسن وزبع مبتدی و نوآموزم را بيازموده و غزلی در ھميط نيزمن 
با آن ھم  درست بدر شده باشد؛ یمھمامر  خامۀ نيمه خام من از عھدۀ چنين، که برين نيست

 ميدانم که کلوخ و خزف خامجوش من مرتبت  ندازم وحاصل کار عاجل خود را در ميدان می ا

  !!!!! پخته کار را ندارد ارِ ھنه کزموده و کآکارشاعران گوھر ُدر و 

  »ناپيدا کجا؟؟؟ بِ نزا، سراِب آر طوفاــبح« 

  

  عرصۀ غول بيابان
  

  :با مطلع ذيل "ھاتف" د محمد طاھراقتفاء از غزل استا
  

  

  کافر عشقم اگر گويم ز ھجران خسته ام

  يا ز سودای ســر زلف پريشان خسته ام       
  

ان خسته امفغــــــــــوز عــــداوت در بسيِط  ُملِک  ا       از کشاکشھای دين و کـفــــــــــــــر و ايمان خسته ام  

از زمين تا آسمان از خـــــــــــــــوِی انسان خسته ام       بس دورنگـــــــی و جـــــــــــنون بينم ز ابنای زمان  

از نفير بمب و راکت توپ و ھــــــــــــاوان خسته ام       حنت در وطن از حد گذشتکشت و خون و درد و مِ   

يKن خسته امـغِ ــار مُ ــــــدشت  و  دامن پر شد از خ       د بس که دل گشته ملولز تن برامان من اجــــــــــــــ  
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از  سبُــــــــُـــــــــکسر بودِن  اوNِد  دوران خسته ام       مام مادر زار گـــــــــــــــريد، کس  نشد فـــريادرس  

  خــــــــــــــــــــاک پاکم عرصۀ غول بيابان خسته ام       يق؟مام مادر در تقK، کــــــــــــو رفيق  و کـــــو شف

  ير و از ترس نگھبان خسته امـــــــــــــــپای در زنج       دان آمال است و ما در بند اوــــــــــــــــاين جھان زن

جانان خسته ام جـــــــــــــــانِ  نِ ليک گــــــــــــــــــويم  شمه ای  از دردھای بيکران       دردھای بيکـــــــــرا  

  آن  سرخيل فيKن خسته ام  از  لگدکـــــــــــــــــوبیِ        يک جھان يک سو شدست  و مام ميھن  بيکس است

 شد جھان  ما دو فـــــرقه، ھــــر کدامی چون  فريق        اين طــــرف در بند، و آن در فکــر ُعدوان خسته ام

ـــــــوNِن غيKن  ور ازين ظلم و ستم       می نگفتم  ذره ای،  در پيش  وجــــــــــدان خسته امگر ازين جـــــ  

اقتفای  خامجـــــــــوشم  کــــــــــرد  پژمان خسته ام       چو شد ورد زبان" ھاتف"استاد سخـــــــــــــن  نظـم  

زيز       شد قلم  جــــــــاری  و من  از عھد و پيمان خسته اماقتفاء از نظـــــــــــــــم  نابش  نيست آسان ای ع  

  "خليل"خـــــــــــــــــامۀ  بشکستۀ  من شرم  ميدارد 

  شعـِر تر گفتن کجـــــــــــــــا و اين ھراسان خسته ام

  

  

  

 

  


